Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 11 . ZÁŘÍ 2016
Podobenství o „marnotratném synu“ je lépe označit jako podobenství „o milosrdném Otci“.
Velmi často se soustředíme na postavu mladšího syna. Ale důraz je položen na jednání staršího
„hodného“ syna. Jeho chování je ve skutečnosti stejně nedospělé jako u mladšího bratra.
Zajímavé je, že v první citaci Otec mluví o „svém synu“. Ve druhé citaci mluví o „tvém bratru“.
Starší „hodný“ syn může být velmi dobře každý „zasloužilý“ křesťan, který pohrdá všemi
hříšníky okolo sebe. Jeho „samospravedlnost“ je překážkou tomu, aby porozuměl skutečnému
Božímu pohledu na člověka, podobně jako starší syn nepřijal jednání otce.

1. čt. Ex 32,7-11.13-14 – Bůh vyvedl Izraelity z Egypta. Tím ale jeho pomoc Izraeli nekončí.
Hospodin stojí o mnohem užší vztah postavený na vzájemné smlouvě. Sotva se však Izrael
zaváže Bohu, již utíká jinam – k modlám.
Žalm 51* odp. Vstanu a půjdu k svému Otci.
2. čt. - 1 Tim 1,12-17 - Timotej byl původem žid, spolupracovník svatého Pavla a jeho
nástupce v roli biskupa v Efezu. Pavel mu v listech dává směrnice, jak v církevní obci jednat.
Evangelium - Lk 15,1-32 – Až pochopíme, že sám Bůh nás hledá a zve do svého
společenství, pak snad budeme schopni zaujmout podobný postoj vůči hříšníkům, vůči
"vyřazeným" dnešní doby.

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. ZÁŘÍ 2016
9:00 Za farnost
24. neděle v mezidobí Pačlavice
Morkovice
10:30 Mše svatá
11. září
Prasklice
Prasklice

pondělí 12. září
Jména Panny Marie
úterý 13. září
sv. Jana Zlatoústého
středa 14. září
Povýšení sv. kříže
čtvrtek 15. září
Panny Marie Bolestné
pátek 16. září
sv. Ludmily
sobota 17. září

25. neděle v mezidobí
18. září
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

Morkovice
Křéby

15:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
16:00 KŘÉBY – Za farníky a poutníky
18:30 Za + rodiče Jiříčkovy a živou rodinu

Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

17:30
18:00
9:30
18:30
17:00
18:30

modlitba růžence (9. zastavení)
Mše svatá
Mše svatá (domov důchodců)
Za Jana Romana a živou rodinu
Mše svatá

Morkovice

18:30

Za + rodiče Okálovy a živou rodinu

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
13:00
7:30
9:00
10:30
14:30

Na poděk. za dar života a Boží ochranu pro
živou rodinu

Mše svatá
Svatba Davida Dvořáka a Jiřiny Kosmákové

Mše svatá
Mše svatá

Za + rodiče Brablíkovy a živou rodinu
svátostné požehnání

Ohlášky: Příští neděli budeme při mši svaté ve farnostech děkovat za úrodu. Příští neděli
bude sbírka na farnost. V pátek 16. září v 19:30 jso mladí od 12 let zváni na setkání do
kostela v Morkovicích. Na sobotu 17. záři jsou děti zvány na faru na potáborové setkání.
Centrun pro rodinu v Kroměříži posílá k rozebrání časopis o činnosti a aktivitách centra
v děkanátu. Kola pro Afriku – sbírka kol, které už nepoužíváte a mohly by pomoci lidem
v Africe - v pátek 23.9. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 24.9. od 9:00 do 12:00 v bývalém
komunálu v Morkovicích. Bližší informace na nástěnce a nebo na telefoně 725 815 728.
Centrum pro rodinu zve rodiny s dětmi, které byly letos u 1. svatého přijímání na společný
výlet do Luhačovic – v sobotu 24.září. Informace na nástěnce a nebo na stránkách CPR
Kroměříž. POUŤ NEMOCNÝCH - ve středu 5 října 2016 zve pan arcibiskup všechny
nemocné ke společné pouti na Velehrad. Informace na nástěnce.
Ohlášky před sňatkem:
František Pátík, bytem Prasklice 128 a Tereza Tvrdá, bytem Prasklice 128 uzavřou
17.09.2016 v kostele Panny Marie v Kroměříži církevní sňatek.

KŘÉBY U PRASKLIC - HLAVNÍ POUŤ
NA OBNOVENÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE OCHRANITELKY
V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2016

15:00 - zahájení slavnosti ve farním kostele v Prasklicích
– Korunka k Božímu milosrdenství
15:15 - průvod s obrazem Panny Marie na Křéby
16:00 - poutní mše svatá
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE - Kříž zdobí snad každý kostel a každou domácnost
křesťanů přesto, že jde de facto o nástroj k zabíjení. Bůh však
proměňuje lidskou zrůdnost vedoucí ke strašné smrti v cestu
záchrany. A platí to nejen o kříži, ale i o člověku samotném. Bůh
nás vede k životu, a když my sami jsme nestačili na vlastní
rozhodnutí se pro Boha, on sám bere na sebe naše selhání a
otevírá cestu záchrany. Z mučicího nástroje se rázem stává
symbol života, protože Ježíš smrt překonal. Nikoli bolestí a
utrpením, ale poslušností Otci, která, ač tvrdě zkoušena bolestí,
Nebeského Otce nezklamala. Ježíš Boží mocí vstává z mrtvých a
nástroj smrti ztrácí svůj hrůzostrašný obsah. Proto je dnes
znamením radostného vítězství Boha.

Den
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pátek

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ 2016
Ročník
Čas
1 a 2. třída
12:00 – 12:45
3. třída
12:50 – 13:35
4., 5 a 6. třída
13:45 – 14:30
7, 8 a 9. třída
13:45 – 14:30

